ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 40/2017
Caràcter: ordinària
Data: 7 de desembre de 2017
Horari: de les 8.30 a les 9.00 hores
Lloc: sala de juntes de l’edifici municipal del carrer de la Constitució, 6
ASSISTENTS:
 Sr. Bernadí Vives Cardona, batle
 Sr. Jaume J. Oliver Vallés
 Sr. Gregorio Estarellas Mas
 Sr. Jaume Tomàs Oliver
 Sr. Lluis Segura Seguí
 Sr. Miquel Àngel Serra Teruel
 Sra. Catalina Munar Miquel, interventora
 i Miquel Vidal Salvà, secretari accidental
ABSENTS:
 Sra. Lucia Escribano Alés
ASSISTENTS NO MEMBRES:
 Sra. Maria Antònia Gil Clar
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La sessió comença amb l’examen del esborrany de l’acta de la sessió anterior, realitzada
el passat dia 29 de novembre, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i
s’aprova per unanimitat.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ TERCERA EDAT DE
BADIES.
A continuació es veu el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Llucmajor i
l’Associació Tercera Edat de Badies, per a la gestió d’un centre social par a la tercera
edat.
La Sra. Maria Antònia Gil comenta que aquest conveni té una durada de quatre anys, i
que les despeses d’aigua i electricitat aniran a càrrec de l’Ajuntament.
Un cop acabades les intervencions se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per
unanimitat s’adopta el següent acord:
Primer. Aprovar, en els mateixos termes en què es redacta a l’expedient, el
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Llucmajor i l’Associació Tercera Edat de
Badies, per a la gestió d’un centre social par a la tercera edat.
Segon. Facultar el batle per firmar els documents necessaris per a l’execució del
present acord.
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ASSESSORAMENT AL BATLE EN ASSUMPTES DE LA SEVA COMPETÈNCIA
El Sr. Lluis Segura comenta que hi ha una sèrie de subvencions pendents per no estar al
corrent de pagaments amb la Seguretat Social. El Sr. Jaume Oliver diu que parlarà amb
el departament de Tresoreria per tal de clarificar aquest aspecte.
Igualment comenta el Sr. Segura, que el proper dia 29 de gener de 2018, és l’aniversari
de la mort de la poetessa Maria Antònia Salvà, i seria necessari col·locar a la seva tomba
qualque tipus de placa de marès o semblant, recordant aquesta data.
El Sr. Oliver diu que s’hauria de treure l’oferta pública d’ocupació per tal de no perdre
places. En aquest sentit, la Sra. Catalina Munar comenta que hi ha places de la Policia,
que es podrien convocar per promoció interna, ja que són de tassa de reposició; a part
també hi ha places interines d’oficines que són de consolidació d’ocupació, que també
s’haurien de treure.
Un cop acabats els assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a
secretari accidental, estenc aquesta acta.
El batle

El secretari accidental
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